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Παράρτημα 1:  Εσωτερικός κανονισμός της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
(έκδοση της 20.02.2006, τελευταία τροποποίηση με απόφαση του Προεδρείου της Σχολικής Εφορείας την 
18.06.2018) 
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1. Γενικά 
 

Μαθητές, καθηγητές και επισκέπτες της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης υποχρεούνται να 
δείχνουν αμοιβαίο σεβασμό εντός του σχολικού χώρου και να μεταχειρίζονται με προσοχή 
όλες τις εγκαταστάσεις του σχολικού κτιρίου. Η συμπεριφορά του καθενός δεν πρέπει να θέτει 
σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους ή να προκαλεί υλικές καταστροφές ή ζημιές στο χώρο. 
 
2. Πριν από την έναρξη της πρώτης ώρας 
 

Η υποχρέωση επιτήρησης στο σχολείο ξεκινάει 15 λεπτά πριν από την έναρξη της πρώτης 
ώρας. 
 
Με το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού πραγματοποιείται η πρωινή προσευχή. Κατά τη 
διάρκεια της προσευχής απαιτείται η πρέπουσα συμπεριφορά από όλους τους μαθητές. 
 
Για ρουχισμό, που αποθηκεύεται, διατίθενται για κάθε μαθητή (εξαιρουμένου του δημοτικού) 
ερμάρια που κλειδώνουν, στον διάδρομο μπροστά από την τάξη του (κλειδί έναντι εγγύησης!). 
Πολύτιμα αντικείμενα, ιδιαίτερα χρήματα, δεν θα πρέπει να φυλάσσονται στα ερμάρια. 
 
3. Μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας 
 

Κάθε μαθητής μεριμνά για την καθαριότητα στην αίθουσα διδασκαλίας και ειδικότερα του 
χώρου εργασίας του. Ο καθηγητής τάξης ορίζει τους υπεύθυνους μαθητές για την καθαριώτητα 
του πίνακα. 
 
Στις αίθουσες διδασκαλίας γίνεται διαχωρισμός απορριμμάτων: Για ανακυκλώσιμα 
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απορρίμματα διατίθεται ειδικός κάδος (κόκκινος). 
 
Οι αίθουσες διδασκαλίες και όλος ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιούνται προσεκτικά. Για 
ζημιές που θα προκληθούν, ευθύνονται οι γονείς. 
 
Μόνον οι καθηγητές χειρίζονται τα προστατευτικά ηλίου στα παράθυρα. 
 
Οι αίθουσες διδασκαλίας μπορούν να διακοσμούνται με άδεια του καθηγητή τάξης. Η 
διακόσμηση πρέπει να αρμόζει στο πνεύμα μιας αίθουσας διδασκαλίας. Διακοσμήσεις, που 
είναι δύσκολο να απομακρυνθούν, πρέπει να εγκρίνονται από τη διεύθυνση. 
 
Η είσοδος στα εργαστήρια και τους χώρους φύλαξης οργάνων επιτρέπεται μόνο υπό την 
επιτήρηση του εκάστοτε καθηγητή. 

 
Χωρίς τη ρητή εντολή του καθηγητή, οι μαθητές απαγορεύεται να αγγίζουν και να 
χρησιμοποιούν τις συσκευές.   
 
Απαγορεύεται στους μαθητές να τρώνε και να πίνουν (εξαιρείται το νερό) στην ώρα του 
μαθήματος και να μασούν τσίχλα.  
 
4. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων 
 
Σκοπός του μικρού διαλείμματος μεταξύ της 5ης και της 6ης διδακτικής ώρας είναι η αλλαγή 
αίθουσας διδασκαλίας και η χρήση της τουαλέτας. Απαγορεύεται στους μαθητές να παίζουν 
και να περιφέρονται άσκοπα στους διαδρόμους κατά το μικρό διάλειμμα.  
 
Στο δεκάλεπτο διάλειμμα (9:30-9:40) όλοι οι μαθητές αποχωρούν από την αίθουσα 
διδασκαλίας. 
 
Με τη έναρξη των μεγάλων διαλειμμάτων όλοι οι μαθητές πηγαίνουν στην αυλή ή παραμένουν 
στην αίθουσα τελετών. Οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να παραμένουν κλειστές. Δεν αποτελούν 
εξόδους.  
 
Στα μεγάλα διαλείμματα, χώρος διαλείμματος θεωρείται το προαύλιο, τα γήπεδα 
ποδοσφαίρου και μπάσκετ και η αίθουσα τελετών (εξαιρείται ο χώρος της σκηνής και 
βοηθητικός χώρος). Απαγορεύεται κατά βάση η παραμονή σε άλλους χώρους των σχολικών 
εγκαταστάσεων. Στο πρώτο μεγάλο διάλειμμα (11:10-11:30) προσφέρεται για τους μαθητές 
της βαθμίδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ι η επιλογή του «διαλείμματος με κίνηση».  
 
Απαγορεύεται αυστηρά στους μαθητές να σκαρφαλώνουν στη γυάλινη σκεπή της πέργκολας ή 
στη στέγη.   
 
Τα παιχνίδια με μπάλα επιτρέπονται μόνο στους προβλεπόμενους για τον σκοπό αυτό χώρους.   
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος και στα μικρά διαλείμματα οι μπάλες φυλάσσονται στα 
ερμάρια ή στην μπροστινή γωνία του παραθύρου στην τάξη (όχι δίπλα στην πόρτα, όχι κάτω ή 
δίπλα από τα θρανία). Σε περίπτωση συναγερμού απαγορεύεται στους μαθητές να παίρνουν 
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μαζί τους τις μπάλες έξω.  
 
Τα παιχνίδια στους προαύλιους χώρους επιτρέπονται, εφόσον δεν ενέχουν κίνδυνο 
ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους πατινιών (Rollerblades, Heelers) και 
Skateboards. 
 
Μάθημα στα εργαστήρια: Οι μαθητές πρέπει να παίρνουν μαζί τους ντοσιέ, τσάντες και 
σάκους από την τάξη. Κατά τη διάρκεια του μεγάλου διαλείμματος, πριν ή μετά το μάθημα σε 
εργαστήριο όλα τα προσωπικά αντικείμενα των μαθητών πρέπει να φυλάσσονται στην αυλή ή 
στο χώρο της κεντρικής εισόδου!  
Απαγορεύεται στους μαθητές να εγκαταλείπουν τις σχολικές εγκαταστάσεις χωρίς άδεια. 
 
Μετά τα μεγάλα διαλείμματα μαθητές και καθηγητές πηγαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας με 
το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού.  
 
Οι μαθητές είναι συνυπεύθυνοι για την καθαριότητα του προαύλιου του σχολείου. Χαρτιά και 
σκουπίδια πετιούνται στους κάδους απορριμμάτων. Οι μαθητές οφείλουν να υπακούουν τις 
οδηγίες των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού σχετικά με αυτό το θέμα. 
 
Κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαλειμμάτων μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο οι 
τουαλέτες που βρίσκονται στην κεντρική είσοδο. 
 
Το κάπνισμα απαγορεύεται σε μαθητές, γονείς, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό σε όλους 
τους χώρους των σχολικών εγκαταστάσεων. 
 
Μαθητές ανταλλαγής και φιλοξενούμενοι μαθητές οφείλουν επίσης να τηρούν τους ισχύοντες 
κανόνες. 
 
 
5. Μετά το μάθημα 
 
Μετά το μάθημα όλοι οι μαθητές εγκαταλείπουν άμεσα το κτίριο του σχολείου. Σε περίπτωση 
που παραμείνουν στο χώρο του σχολείου μετά τη λήξη των μαθημάτων δεν τελούν υπό την 
επιτήρηση του σχολείου. Για τους μαθητές που περιμένουν λεωφορεία, ομάδες εργασίας ή 
οτιδήποτε άλλο,  επιτρέπεται η παραμονή στο προαύλιο ή στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Κατά 
κανόνα δεν επιτρέπεται η παραμονή τους σε άλλα σημεία του σχολείου. Σε δικαιολογημένες 
όμως εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αίτησης μπορεί να διατεθεί από τη διεύθυνση 
κάποιος άλλος χώρος μέσα στο σχολικό κτίριο.  

 
6. Απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου 
 
Απαγορεύεται στους μαθητές η χρήση κινητών συσκευών επικοινωνίας ανεξαρτήτως της 
λειτουργίας τους σε όλο το χώρο του σχολείου. Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει για το λόγο αυτό 
να απενεργοποιούνται με την είσοδο στον χώρο του σχολείου (η επιλογή «αθόρυβο» δεν είναι 
αρκετή) και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ούτε σαν φωτογραφικές μηχανές, ούτε σαν 
βιντεοκάμερες, ούτε σαν υπολογηστικές μηχανές, ούτε σαν ρολόγια, ούτε σαν συσκευές 
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αναπαραγωγής μουσικής κλπ. Τυχόν παραβάσεις τιμωρούνται αμέσως με γραπτή επίπληξη 
(Tadel), και σε περίπτωση επανάληψης με γραπτή επίπληξη στο ποινολόγιο. Επιπλέον, το 
κινητό αφαιρείται και μπορεί να παραληφθεί στο τέλος της ημέρας από τη διεύθυνση. 
Συσκευές που ανήκουν σε μαθητές έως και της 10ης τάξη, παραλαμβάνονται μόνο από τον 
κηδεμόνα. Οι μαθητές της 11ης και 12ης τάξης μπορούν να παραλαμβάνουν οι ίδιοι το κινητό 
τους.  
Σε περίπτωση που χτυπήσει κινητό ή βρεθεί στην κατοχή μαθητή – απενεργοποιημένο ή μη  -
κατά τη διάρκεια διαγωνίσματος ή τεστ, αυτό θα θεωρείται προσπάθεια εξαπάτησης και η 
γραπτή εξέταση θα βαθμολογείται με βαθμό 6, δηλ. 0 (για το ελληνικό τμήμα: 01). Δεν υπάρχει 
δυνατότητα επανάληψης της εξέτασης, ενώ επιβάλλεται και γραπτή επίπληξη.  
 
Οι καθηγητές υποχρεούνται επίσης να έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος και να χρησιμοποιούν τις συσκευές μόνο στους χώρους των γραφείων 
διοίκησης.  
 
Οι γονείς παρακαλούνται ρητά να τηρούν επίσης αυτόν τον κανόνα.  
 
7.  Αργοπορίες, απουσίες, άδειες 
 
Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας ο καθηγητής ελέγχει την παρουσία των μαθητών και 
καταχωρίζει τους απόντες, εάν αυτό δεν έχει ήδη γίνει,  

 

 στο απουσιολόγιο για το ελληνικό τμήμα 

 για τις βαθμίδες δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης I και II του ΟΣΣ και του γερμανικού 
τμήματος στο απουσιολόγιο ή στο βιβλίο ύλης. 

 
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές απαγορεύεται κατά κανόνα να βγαίνουν έξω από 
την τάξη. 
 
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος επιτρέπεται να αποχωρούν από τις εγκαταστάσεις του 
σχολείου μόνον οι μαθητές που έχουν λάβει άδεια με δελτίο αποχώρησης. Το δελτίο 
αποχώρησης πρέπει να το υπογράψει ο καθηγητής της επόμενης διδακτικής ώρας και ο 
διευθυντής του σχολείου ή ο συντονιστής ανώτερης βαθμίδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 
Για χορήγηση άδειας σε μαθητές για προσωπικούς λόγους ή για απουσίες ισχύουν η ελληνική 
νομοθεσία (για το ελληνικό τμήμα) και ο σχολικός κανονισμός (βαθμίδες δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης I και II). 
 

8. Βιβλιοθήκη 

 
Η σχολική βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8.00 έως τις 15.00. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως χώρος παραμονής για μαθητές που έχουν κενή ώρα ή 
πρέπει να περιμένουν.  
 
Η διενέργεια επαναληπτικών διαγωνισμάτων στην βιβλιοθήκη επιτρέπεται μόνο υπό την 
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εποπτεία του προσωπικού της βιβλιοθήκης κατόπιν συνεννόησης με κάποιο μέλος της 
Διεθύνσης.  
 
Στη βιβλιοθήκη απαγορεύεται η κατανάλωση αφεψημάτων και τροφών. Οι τσάντες  
παραμένουν στην είσοδο της βιβλιοθήκης. 
 
Οι λεπτομέρειες για τον δανεισμό βιβλίων ορίζονται στον κανονισμό δανεισμού. 
 
Μαθητές που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι 
αυτονόητο ότι στη βιβλιοθήκη επικρατεί ησυχία. 
 
 
9. Αίθουσα τελετών 
 
Για όλες τις κρατήσεις της αίθουσας τελετών για εκδηλώσεις πρέπει να υποβάλλεται εγκαίρως 
αίτηση στον Διοικητικό Διευθυντή. 
 
Μετά από κάθε χρήση οι αρμόδιοι πρέπει να αποδήδουν την αίθουσα τελετών σε άριστη 
κατάσταση.  
 
Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας κάποιας εκδήλωσης ο αρμόδιος καθηγητής φροντίζει για 
την επιτήρηση και την τακτοποίηση μετά από τις πρόβες. Τα σκηνικά μιας εκδήλωσης μπορούν 
να παραμείνουν στον χώρο της σκηνής μόνο για τις πρόβες πριν από την παράσταση.  
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που μαθητές χρησιμοποιούν την αίθουσα τελετών χωρίς την 
παρουσία καθηγητή, ο Υποδιευθυντής ορίζει έναν μαθητή, ο οποίος  παραλαμβάνει και 
παραδίδει επίσης την αίθουσα τελετών μετά την εκδήλωση. 
 
Για ζημιές που προκλήθηκαν κακόβουλα, ευθύνονται οι χρήστες της αίθουσας. 
 
Ο τεχνικός εξοπλισμός της αίθουσας τελετών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατόπιν ρητής 
έγκρισης του Υποδιευθυντή. 
 
Οι υπεύθυνοι καθηγητές των θεατρικών ομάδων και των σχολικών εορτών αναλαμβάνουν 
κατά τη χρήση της αίθουσας τελετών τις παρακάτω υποχρεώσεις:  
 

 ένας καθηγητής αναλαμβάνει την επιτήρηση για όλες τις πρόβες 

 είναι αρμόδιος για τον ορθό χειρισμό του τεχνικού εξοπλισμού, εφόσον αυτός 
χρησιμοποιείται. 

 
Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών κατά τη διάρκεια σχολικών εορτών και 
άλλων εκδηλώσεων στην αίθουσα τελετών κατά τις πρωινές ώρες. Οι καθηγητές που έχουν 
αναλάβει την επιτήρηση, υποχρεούνται να μεριμνήσουν, ώστε οι μαθητές να απομακρύνουν 
τυχόν απορρίμματα μετά τη λήξη κάποιας εκδήλωσης.   
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10. Αθλητικές εγκαταστάσεις 
  
Η είσοδος στο γυμναστήριο και η χρήση αυτού επιτρέπεται μόνο παρουσία αρμόδιου και με 
την έγκρισή του.   
 
Η είσοδος στο γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο με καθαρά αθλητικά παπούτσια.  
 
Μετά τη λήξη του μαθήματος πρέπει όλα τα χρησιμοποιούμενα αθλητικά όργανα να 
τοποθετούνται στους προβλεπόμενους για τον σκοπό αυτό χώρους. 
 
Τα αποδυτήρια, τα ντους και οι τουαλέτες πρέπει να διατηρούνται καθαρά. 
 
Στα αποδυτήρια δεν πρέπει να φυλάσσονται πολύτιμα αντικείμενα. Το σχολείο δεν φέρει 
καμία ευθύνη για απώλειες.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του αναρτημένου στο γυμναστήριο κανονισμού.  
 
 
11. Αίθουσα πληροφορικής  
 
Για την αίθουσα Πληροφορικής ισχύουν αυτά που αναγράφονται στον ειδικό κανονισμό 
χρήσης σχολικού εξοπλισμού που έχει καταρτιστεί από το σχολείο. 
 
 
12. Έκτακτες ανάγκες / συναγερμός 
 
Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και συναγερμού πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες της 
διεύθυνσης, της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εντεταλμένων της. 
 
 
13. Λοιπές υποδείξεις 
 

 Το κάπνισμα απαγορεύεται γενικά σε όλους τους χώρους των σχολικών εγκαταστάσεων. 

 Τα οχήματα πρέπει να σταθμεύουν στον προβλεπόμενο χώρο πάρκινγκ. Απαγορεύεται 
η στάθμευση σε χώρους των σχολικών εγκαταστάσεων πέραν του πάρκινγκ. Η είσοδος 
στο πάρκινγκ επιτρέπεται μόνο για τη στάθμευση ή έξοδο οχημάτων. Στο πάρκινγκ 
πρέπει να τηρείται ταχύτητα βηματισμού. Ισχύει ο ελληνικός ΚΟΚ. Για ζημιές στα 
οχήματα το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη. 

 

 Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση μπροστά στις εισόδους του σχολείου (είσοδοι 
πυροσβεστικής). Σε περίπτωση παραβάσεων το σχολείο μπορεί να αναθέσει την 
απομάκρυνση του οχήματος με έξοδα του ιδιοκτήτη. 
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 Κάθε απώλεια αντικειμένου πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στον εκάστοτε 
καθηγητή τάξης. Αντικείμενα που βρέθηκαν, παραδίδονται στον επιστάτη του 
σχολείου. 
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□Λάβαμε γνώση του εσωτερικού κανονισμού της ΓΣΘ 

 
Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

…. 
 
 
 
Θεσσαλονίκη, ___________________ 
 
 
_______________________________________________________ ________ 
Επίθετο και όνομα του μαθητή / της μαθήτριας                               Τάξη  
 
 
_______________________________________________________ 
Υπογραφή του μαθητή / της μαθήτριας  
 
 
_______________________________________________________ 
Υπογραφή του έχοντος τη γονική μέριμνα 
 
 


